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EDITAL N. 02/2009 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DO QUADRO 
PERMANENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA - FAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e ainda pelo que preconiza o artigo 37, incisos I e II, da 
Constituição Federal, torna público a abertura das inscrições ao Concurso Público, destinado a selecionar candidatos 
para provimento de cargos da carreira de Auxiliar Administrativo (13 vagas), Assistente Social (15 vagas) e 
Psicólogo (09 vagas) do quadro de servidores efetivos da FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA, 
bem como para a formação de banco de reserva para suprir vagas existentes e futuras dentro do prazo de validade do 
concurso de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, regido pela legislação 
pertinente, em especial a Lei Orgânica Municipal de 05 de agosto de 1990 e emendas posteriores, Lei Municipal n. 
4.317/2002, Lei Municipal n˚ 3.968/2000 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Verde) e demais 
disposições regulamentares contidas no presente Edital e seus Anexos. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O concurso será regido por este edital e executado em sua integralidade pela FESURV – Universidade de Rio 
Verde, que será responsável por todas as fases do certame. 
 
1.2. O concurso público compreenderá exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de prova 
objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 
 
1.3. Anexos deste edital: 
 

a) Anexo I – Calendário; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração para Portador de Deficiência; 
c) Anexo III – Modelo de Requerimento de Condições Especiais; 
d) Anexo IV – Modelo de Recurso; 
e) Anexo V – Conteúdo Programático. 

 
1.4. Quadro de cargos e distribuição de vagas: 
 

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA VAGAS (AMPLA 
CONCORRÊNCIA) 

VAGAS 
DEFICIENTE 

TOTAL 
GERAL DE 

VAGAS 
Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo 12 01 13 
Assistente Social Bacharelado em Serviço Social 

e Registro Profissional 
14 01 15 

Psicólogo Bacharelado em Psicologia e 
Registro Profissional 

08 01 09 

 
TOTAL GERAL DE VAGAS 

 
37 

 
 
2. DOS CARGOS 
 
2.1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
 

a) Vencimento: R$ 715,08 (setecentos e quinze reais e oito centavos). 
b) Requisito: Ensino Médio Completo. 
c) Quantidade de Vagas: 13 (treze).  
d) Atribuições: Executar atividades de apoio administrativo, técnico e operacional de nível médio, 

compreendendo a execução de trabalhos relativos à aplicação de normas legais e regulamentares, referentes à 
administração geral, operacional e de manutenção. Auxiliar na execução de tarefas nas áreas financeira, 
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orçamentária, de material, patrimônio, recursos humanos e outras ligadas às atividades meio e fim do órgão; 
Auxiliar no controle das atividades e tarefas da área especifica de manutenção geral; Participar de grupos de 
trabalho e comissões; Participar na elaboração de relatório, na preparação de gráficos, na coleta de dados e 
minutar documentos; Sugerir medidas que visem a simplificação do trabalho por ele executado; Conferir e 
sugerir a correção em listagens, dados, notas e documentos; Participar da elaboração de mapas, 
demonstrativos, levantamentos, inventários, balanços e balancetes; Prestar esclarecimentos e informações 
sobre o órgão; Executar tarefas de recebimento, registro, tramitação, conservação e arquivo de papeis e 
documentos; Corrigir os desvios, erros e omissões em dados apurados, revendo os serviços executados; 
Participar da implantação e execução de normas, regulamentos, planos, manuais e roteiros de serviços; Prestar 
assistência técnica e treinar outros executores menos experientes; Rascunhar e redigir ofícios, cartas, certidões, 
declarações, pareceres, despachos, atas e outros documentos; Auxiliar em tarefas de comunicações e 
telecomunicações, recebendo e transmitindo mensagens; Executar trabalhos de pesquisa, tabulação de dados e 
realizar cálculos estatísticos e matemáticos; Operar máquinas e equipamentos manuais, elétricos e eletrônicos; 
Executar trabalhos datilográficos, mecanográficos e de secretaria geral; Controlar registros em livros, fichas e 
formulários. 

e) Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 
f) Regime Jurídico: Estatutário. 

 
2.2. ASSISTENTE SOCIAL: 
 

a) Vencimento: R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais). 
b) Requisito: Bacharelado em Serviço Social e registro profissional. 
c) Quantidade de Vagas: 15 (quinze).  
d) Atribuições: Executar a políticas sociais do município, visando assegurar aos segmentos sociais, vulneráveis 

às crises socioeconômicas, o acesso aos bens e serviços da sociedade e, ainda, contribuir com o processo de 
organização e participação popular. Contribuir para aliviar ou prevenir dificuldades de natureza social e 
pessoal, prestando serviços de consultas, elaborando planos e programas de ordem social para os funcionários 
de órgão e seus dependentes, promovendo meios de divertimento e outros. Identificar e conhecer a realidade 
em que vai atuar; Mobilizar, organizar e instrumentalizar os grupos de mandatários das políticas sociais, 
visando assegurar a sua participação a nível de decisão, gerente e usufruto; Propor medidas para reformulação 
de políticas sociais vigentes e/ou apresentar e fundamentar a definição de novas políticas sociais; Desenvolver 
pesquisas cientifica próprias da área; Criar e operacionalizar mecanismos de participação ativa de grupos e 
movimento comunitários da sociedade civil, identificando formas alternativas de prestação de serviços e 
promovendo a participação dos indivíduos enquanto cidadãos; Estimular e criar canais de participação popular, 
no interior dos órgãos públicos e privados afetos a execução da política social; Trabalhar socialmente, as 
relações interpessoais, familiares, vicinais e comunitários dos funcionários do órgão; Desempenhar outras 
tarefas semelhantes. 

e) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, podendo estender-se até 40 (quarenta) horas semanais nos 
casos de necessidade para o atendimento do serviço de saúde, conforme dispõe Lei Municipal n. 5.292/2007. 

f) Regime Jurídico: Estatutário. 
 
2.3. PSICÓLOGO: 
 

a) Vencimento:R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais). 
b) Requisito: Bacharelado em Psicologia e registro profissional. 
c) Quantidade de Vagas: 09 (nove). 
d) Atribuições: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento, humano, elaborando técnicas 

psicológicas para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e da dinâmica da 
personalidade com vistas à orientação psicopedagógica, psicoterapeuta ocupacional e ao ajustamento do 
indivíduo ao meio. Observar clientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e 
emitindo pareceres técnicos, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento do cliente a outros 
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serviços especializados; Participar de equipe multiprofissional, em atividades de pesquisa, de acordo com 
padrões técnicos propostos, visando incremento e aprimoramento humano e ao mecanismo psíquico; Realizar 
entrevistas, verificando os antecedentes educacionais, familiares e profissionais do entrevistado, sua atitude de 
comportamento e reações ambientais; Aplicar e interpretar testes individuais e coletivos para avaliação do 
nível mental, personalidade, aptidões especificas, grau de escolaridade, motricidade e outros requisitos com 
vistas à orientação e/ou seleção profissional e ajustamento ao trabalho; Prestar atendimento psicológico de 
ordem psicoterápica e/ou de cunho preventivo, através de sessões individuais e grupais, para orientar o cliente 
na resolução de problemas psíquicos e promover a saúde mental; Realizar o processo de recrutamento e 
seleção de pessoal, com fins de provimento de cargos existentes no órgão, utilizando instrumentos de maior 
adequação; Elaborar profissiografia  dos cargos existentes no órgão, bem como de novos cargos; Participar da 
analise do comportamento dos indivíduos, estudando fatores psicológicos que intervém no diagnóstico, 
tratamento e prevenção das enfermidades mentais e dos transtornos emocionais da personalidade; Realizar 
avaliações de desempenho, atitudes, opinião, moral e satisfação das pessoas nas funções ou cargos em que 
trabalham; Promover interação entre os vários setores do órgão, procurando obter maior produtividade e maior 
satisfação do indivíduo no trabalho; Proceder a processos de reeducação e ajustamento do indivíduo através de 
psicodiagnóstico; Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, novos métodos de treinamento e de ensino; 
Identificar características e necessidades de ajustamento de indivíduos supra e infradotadas, através de vários 
métodos de observação, recomendando programas especiais de ensino; Participar de programas de orientação 
profissional e educacional; Participar na elaboração de normas programáticas de materiais e instrumentos, 
necessários à realização de atividades da área visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos 
estabelecidos; Promover estimulação precoce com criança, acompanhando as atividades lúdico-recreativas 
como meio de detectar dificuldades existentes na aprendizagem, sociabilidade e coordenação psicomotora; 
Realizar sessões terapêuticas; Colaborar com equipes multiprofissionais e aplicar métodos e técnicas de 
psicologia organizacional para possibilitar o ajustamento do indivíduo aos requisitos do mercado de trabalho e 
promover a auto-realizaçao do funcionário; Desempenhar outras tarefas semelhantes. 

e) Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, podendo estender-se até 40 (quarenta) horas semanais nos 
casos de necessidade para o atendimento do serviço de saúde, conforme dispõe Lei Municipal n. 5.292/2007. 

f) Regime Jurídico: Estatutário. 
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
3.1. Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo §1˚ do 
artigo 37 do Decreto Federal n. 3.298/1999, e pelo art. 5º, e parágrafos, da Lei Municipal n. 3.968/2000, com alterações 
das Leis Municipais nº 4.222/2001 e 5.595/2009, desde que alcançada a pontuação mínima necessária para aprovação e 
classificação em todas as fases do concurso, serão reservadas 10% (dez por cento), conforme estabelecido no quadro do 
item 1.3. 
 

3.1.1. Para efeito deste concurso, pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, 
perdas ou reduções de suas funções psicológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o 
desempenho de atividades na forma ou na medida considerada dentro dos padrões adotados como normais para o ser 
humano e que constituam motivo de acentuado grau de dificuldade para a integração social. 

 
3.1.2. O candidato portador de deficiência, no tocante ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas e nota mínima exigida, concorrerá em condições de igualdade com os demais candidatos, somente utilizando-se 
das vagas reservadas quando, tendo sido aprovado, for insuficiente à classificação obtida no quadro geral de candidatos 
para habilitá-lo à nomeação. 

 
3.1.3. A reserva legal de 10% (dez por cento) aplica-se também a todas as demais vagas preenchidas além 

daquelas previstas neste Edital sendo que, caso a aplicação deste percentual resulte em número fracionado superior a 0,5 
(cinco décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
3.2. Para concorrer a uma das vagas destinadas a portadores de deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição: 
 

a) declarar-se portador de deficiência (Anexo II); 
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b) apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 03 (três) meses, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência. 

 
3.2.1. O laudo médico (original ou cópia autenticada) valerá somente para este concurso, não será devolvido e 

nem fornecida cópia do mesmo. 
 
3.3 A Comissão de Concurso adaptará a aplicação das provas de acordo com a deficiência apresentada pelo candidato, 
observando-se as regras seguintes. 
 
 3.3.1. O candidato deverá solicitar à Comissão de Concurso, no ato da inscrição, as condições especiais 
necessárias para se submeter às provas (Anexo II). 
 
 3.3.2. O portador de deficiência, que em razão deste estado, necessite da aplicação de condições especiais, 
poderá prestar as provas escritas isoladamente, em sala previamente preparada e designada pela Comissão de Concurso. 
 
 3.3.3. O candidato será assistido por fiscais, durante a realização das provas, que lhe prestarão o auxílio 
necessário efetuando, ser for o caso, a leitura das questões objetivas e/ou assinalando no cartão-resposta a alternativa 
indicada pelo candidato ou intérprete. 
  

3.3.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 
requerê-lo no ato da inscrição (Anexo II), com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 
sua deficiência. 
 

3.3.5. O candidato que não declarar no ato da inscrição a sua condição de deficiente e as condições especiais 
para se submeter às provas, não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal 
neste concurso. 

 
3.4. A inobservância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas a 
candidatos portadores de deficiência e o indeferimento ao atendimento especial a que se refere o item 3.3. deste edital. 
 
3.5. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, caso aprovados no concurso no limite de vagas a eles 
destinadas, serão convocados para submeterem-se à perícia médica a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Rio 
Verde, para fim de qualificação do candidato como portador de deficiência. 
 

3.5.1. Incumbe a uma equipe multiprofissional, nomeada pela Secretaria de Administração e Finanças e 
formada de acordo com o disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298/99, a aferição da compatibilidade entre a deficiência 
diagnosticada e o exercício das atribuições do cargo. 
 
3.6. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível 
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
bem como à provável causa da deficiência. 
 
3.7. A não observância do disposto no item 3.6., a reprovação ou o não comparecimento à perícia médica acarretará na 
perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. 
 
3.8. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja 
aprovado no concurso, figurará apenas na lista de classificação geral. 
 
3.9 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo será eliminado do concurso. 
 
3.10. Se não houver candidato portador de deficiência inscrito ou aprovado no concurso, ou se o número de aprovados 
for inferior ao total de vagas reservadas, as vagas remanescentes serão providas pelos demais candidatos, observando-se 
a ordem geral de classificação. 
 
4. REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 
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4.1. Ter sido aprovado no concurso, na forma estabelecida neste edital. 
 
4.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei, com idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
 
4.3. Cumprir para com os requisitos previstos no item 2. deste edital. 
 
4.4. Ter nível de escolaridade ou habilitação legal para o exercício do cargo. 
 
4.5. Estar em gozo dos direitos civis e políticos e, se do sexo masculino, também com as obrigações militares. 
 
4.6. Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 
 
4.7. Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge. 
 
4.8. Submeter-se a exame de higidez física e mental, capacitante ou incapacitante, com o objetivo de aferir se as 
condições física e psíquica são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo. 
 
4.9. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, especialmente aqueles destinados à comprovação dos 
requisitos mínimos exigidos por este edital. 
 
4.10. Cumprir as determinações deste edital e suas normas regulamentadoras. 
 
4.11. Se o candidato for ex-servidor, não tiver sido demitido, cassada sua aposentadoria ou disponibilidade ou ainda 
destituído de função, conforme previsto no artigo 236 da Lei Municipal nº 3.968/2000. 
 
5. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
 
5.1. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30/07/09 e 14/08/09, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, 
sendo este o horário padrão para o recebimento dos atos deste certame, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 
na Secretaria da Comissão de Concurso, localizada no prédio do Bloco Administrativo da FESURV – Universidade de 
Rio Verde (Campus I), na Fazenda Fontes do Saber s/n, Setor Universitário. 
 

5.1.1. No ato da inscrição, o candidato apresentará, juntamente com o requerimento próprio, cópia autenticada 
dos seguintes documentos: 
 

a) documento oficial de identificação com foto e digital; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal; 
c) comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
5.1.2. Não serão aceitos protocolos de documentos exigidos, nem fotocópias de documentos sem a devida 

autenticação.  
 
5.1.3. A inscrição deverá ser feita sempre pessoalmente, pelo candidato ou por procurador legalmente 

constituído, munido de mandato original com firma reconhecida, que assumirá exclusiva responsabilidade pelas 
informações prestadas, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de preenchimento ou falta de 
documentos. 

 
5.1.4. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
 

5.2. O valor da inscrição será de R$50,00 (cinquenta reais) para os cargos que exigem Ensino Médio e R$120,00 (cento 
e vinte reais) para os cargos que exigem o Ensino Superior, e deverá ser recolhido diretamente na Tesouraria da 
FESURV – Universidade de Rio Verde, no prédio do Bloco Administrativo da FESURV – Universidade de Rio Verde 
(Campus I), na Fazenda Fontes do Saber s/n, Setor Universitário, ou por meio de boleto bancário. 
 

5.2.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 e 
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição em qualquer banco ou casa lotérica, obedecendo aos critérios 
estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
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5.3. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos necessários para participação no processo seletivo e investidura no cargo, já que essa taxa, uma vez recolhida, 
não será restituída. 
 
5.4. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 
 
 5.4.1. No caso de pagamento com cheque, este somente será aceito se do próprio candidato e, caso seja 
devolvido por qualquer motivo, sua inscrição será cancelada e o candidato será eliminado do concurso. 
 
5.5. As inscrições deferidas serão publicadas no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 no dia 18/08/2009 e o 
comprovante de inscrição do candidato estará disponível neste mesmo endereço eletrônico dos dias 19 a 26/08/09, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
 
 

5.6. Informações acerca deste concurso poderão ser obtidas junto à Secretaria da Comissão de Concurso ou 
pelo site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
 
6.1. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via internet, via postal, via fax ou via correio eletrônico, bem 
como a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para outros concursos. 
 
6.2. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser 
excluído do concurso público aquele que não preencher o formulário de inscrição de forma completa e correta. 
 
6.3. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido na hipótese de cancelamento do 
certame por conveniência da Administração Pública. 
 
6.4. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, conforme disposição do art. 5º da Lei Municipal 
n. 3.968/00. 
 
6.5. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das 
provas. 
 
6.6. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de 
inscrição, os recursos especiais necessários (Anexo III) e apresentar laudo médico ou outro documento (original ou 
cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado.  
 
6.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento 
especial para tal fim, deverá apresentar cópia autenticada da certidão de nascimento da criança e deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.  
 

6.7.1. Não será disponibilizado acompanhante para guarda de criança, sendo que a candidata que não levar 
acompanhante não realizará as provas. 

 
6.7.2. O tempo total utilizado para amamentação somente implicará em acréscimo na duração fixada para 

realização das provas até no máximo 30 (trinta) minutos. 
 
6.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
 6.8.1. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será publicada no site 
www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 no dia 18/08/09. 
 
 6.8.2. O candidato disporá de dois dias a partir da publicação da relação citada no subitem anterior para 
contestar o indeferimento, através de requerimento entregue na Secretaria da Comissão de Concurso, que será decidido 
e publicado no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009, no prazo máximo de dois dias úteis, não cabendo desta 
decisão qualquer recurso ou pedido revisão. 
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6.9. Ao realizar sua inscrição neste concurso público o candidato está declarando ter ciência e aceitar que, caso 
aprovado, entregará todos os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo ao qual concorre até a 
data de sua posse. 
 
6.10. Ao realizar sua inscrição, o candidato declara que tem ciência e aceita as regras estabelecidas neste edital. 
 
6.11. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste edital. 
 
7. DA PROVA 
 
7.1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos do Concurso Público, e será elaborada conforme programa de 
disciplinas constante no Anexo V deste Edital. 
 
7.2. A Prova Objetiva apresentará conteúdo de conhecimentos gerais e específicos, de acordo com cada cargo a que o 
candidato estiver concorrendo. 
 
7.3. A Prova Objetiva conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas de respostas 
para cada questão, que deverá ser transcrita para o cartão-resposta, valendo 0,5 (meio) ponto cada proposição e 02 
(dois) pontos cada questão. 
 
 7.3.1. Quadro de Prova Objetiva: 
 

NÍVEL CARGO LÍNGUA 
PORTUGUESA 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Médio Auxiliar Administrativo 
Assistente Social Superior 
Psicólogo 

 
10 

 
40 

 
7.3.2. A prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser 

respeitados. O julgamento de cada item será VERDADEIRO ou FALSO, de acordo com o(s) comando(s) a que se 
refere o item. Haverá, no cartão-resposta, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código 
V, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item VERDADEIRO, e o campo designado com o código F, 
que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item FALSO. 

 
7.3.3. Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos do cartão-

resposta. 
 
7.4. Será eliminado do concurso o candidato que: 
 
a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos avaliados na Prova Objetiva (Língua Portuguesa e Conhecimentos 
Específicos); 
 
b) não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos no total de pontos distribuídos no conjunto de 
conteúdos da prova objetiva. 
 
7.5. Não será permitido, em nenhuma das provas, consulta a qualquer tipo de material de apoio ou apontamentos, sob 
pena de anulação da prova e eliminação do candidato. 

 
7.6. A Prova Objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, a contar da transmissão integral das questões pela respectiva 
equipe de aplicação de provas, e será realizada na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, no dia 06 de setembro de 
2009. 
 

7.6.1. Os locais e os horários de realização da prova objetiva serão publicados no site do concurso 
(www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009), no dia 31 de agosto de 2009. 

 
 7.6.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização das 
provas, bem como o comparecimento no horário determinado. 
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7.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o cartão-resposta, que será o único documento 
válido para a correção da prova. O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e no cartão-resposta. Em hipótese 
alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato. 
 
7.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-
resposta. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com o cartão-
resposta, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 
 
7.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão-
resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
 
7.10. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de 
inscrição e o número de seu documento de identidade. 
 
7.11. No dia 09/09/2009, será publicado no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009, o gabarito oficial preliminar. 

 
7.12. Poderão ser interpostos recursos contra o gabarito oficial preliminar, no prazo de dois dias a contar de sua 
publicação, a ser entregue na Secretaria da Comissão de Concurso. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
 
8.2. A nota da prova objetiva será obtida com base nas marcações do cartão-resposta, e será igual a soma algébrica do 
valor de cada questão que estiver de acordo com o gabarito oficial.  
 
8.5. Os candidatos não eliminados na forma do item 7.4. serão ordenados e classificados de acordo com os valores 
decrescentes da nota na Prova Objetiva.  
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1 Em caso de empate na nota final (NF), terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
 

a) o que tiver a idade mais elevada (art. 27, parágrafo único, Lei n˚10.741/2003); 
 
a) obtiver a maior pontuação na prova objetiva. 

 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Ao interpor recurso, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, estando as razões do 
recurso escritas em letra legível, sob pena de indeferimento liminar. 
 
10.2. Se do exame de recursos resultar anulação de item da Prova Objetiva, a pontuação correspondente a esse item será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
10.3. Se houver alteração de item do gabarito oficial preliminar, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
10.4. Não será aceito recurso via postal, via internet, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 
 
10.5. Serão preliminarmente indeferidos recursos inconsistentes, intempestivos ou que descumpram qualquer das 
especificações estabelecidas neste edital ou em outros editais que vierem a ser publicados. 
 
10.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
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10.7. Recursos cujo teor desrespeite as Bancas Examinadoras e/ou a Comissão de Concurso serão preliminarmente 
indeferidos. 
 
11. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, 
inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 
 
11.2. A admissão dos candidatos portadores de deficiência será feita da seguinte forma, sempre obedecida a ordem de 
classificação: 
 

a) para o cargo de Auxiliar Administrativo, a admissão do candidato que figure na lista dos portadores de 
deficiência será realizada após o preenchimento da décima vaga pelos candidatos às vagas de ampla 
concorrência; 

b) para o cargo de Assistente Social, a admissão do candidato que figure na lista dos portadores de 
deficiência será realizada após o preenchimento da décima vaga pelos candidatos às vagas de ampla 
concorrência; 

c) para o cargo de Psicólogo, a admissão do candidato que figure na lista dos portadores de deficiência será 
realizada após o preenchimento da oitava vaga pelos candidatos às vagas de ampla concorrência. 

 
11.3. Encerradas todas as etapas do concurso e verificada a regularidade e imparcialidade das atividades desenvolvidas, 
o resultado final será publicado no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009, na data de 16 de setembro de 2009, e 
enviado para homologação pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura 
Municipal de Rio Verde, não se admitindo recurso desse resultado. 
 
12. DA NOMEAÇÃO E DA LOTAÇÃO 
 
12.1 As vagas para os cargos deste concurso são para lotação na Fundação Altair Coelho de Lima, órgão da 
Administração Indireta do Município de Rio Verde. 
 
12.2. O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício às suas expensas, no prazo determinado pela 
Administração Municipal. 
 
12.3. Os candidatos aprovados poderão, a qualquer momento, serem chamados para tomar posse em seu cargo, no 
decorrer do prazo de validade do concurso. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, 
neste edital e em outros a serem publicados. 
 
13.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público no endereço eletrônico www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009. 
 
13.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 01 
(uma) hora do horário fixado para o seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada 
em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso 
de lápis, lapiseira (grafite) e/ou borracha durante a realização das provas. 
 
13.4. Serão considerados documentos de identidade (apenas os modelos com foto e digital): carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho. 
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13.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
 
13.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 
 
13.7 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma 
definida por este edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público. 
 
13.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
 
13.9. A identificação especial poderá ser exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
 
13.10. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos pré-determinados em edital ou em 
comunicado. 
 
13.11. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora 
após o seu início. 
 
13.12. A inobservância do item anterior acarretará a não correção das provas e, consequentemente, a eliminação do 
candidato do concurso público. 
 
13.13. O candidato que se retirar do ambiente de provas sem autorização ou acompanhamento de fiscal não poderá 
retornar em hipótese alguma. 
 
13.14. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de prova no decurso 
dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 
13.15. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da 
sala de provas. 
 
13.16. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a estas implicará a 
eliminação automática do candidato. 
 
13.17. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 
 
13.18. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite) e/ou borracha. 
 
13.19. É recomendável que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de realização 
das provas. 
 
13.20. A Comissão de Concurso e a equipe de aplicação de provas não se responsabilizarão pela guarda de quaisquer 
dos objetos supracitados. 
 
13.21. A Comissão de Concurso e a equipe de aplicação de provas não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
 
13.22. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas.  
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13.23. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua 
realização: 
 

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
 

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 

 
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
e, ainda, lápis, lapiseira (grafite) e/ou borracha; 

 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

  
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro 
meio, que não os permitidos; 

 
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua  realização; 

 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem autorização ou  o acompanhamento de fiscal; 

 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta ou o caderno de textos definitivos; 

 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão-resposta ou no caderno de textos 
definitivos; 

 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do concurso público; 

 
l) não permitir a coleta de sua assinatura; 

 
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não-transparente; 

 
n) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos; 

 
13.24. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
 
13.25. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do concurso público. 
 
13.26. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude. 
 
13.27. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à Comissão de Concurso, enquanto estiver 
participando do concurso, ou junto à Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Rio Verde, 
após concluído o certame. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização 
de seu endereço. 
 
13.28. As despesas decorrentes da participação no concurso público correm por conta dos candidatos. 
 
13.29. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do concurso. 
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13.30. Os candidatos portadores de deficiência terão seu estágio probatório adaptado à sua deficiência. 
 
13.31. Para todos os efeitos, os horários apresentados neste edital e em qualquer edital ou comunicado futuro 
obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF. 
 
13.32. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do concurso e não se caracterizando óbice administrativo ou 
judicial, é facultada a incineração das provas e registros escritos relativos a este certame. 
 
13.33. O presente concurso terá validade por 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período. 
 
13.34. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, 
devendo o candidato observar rigorosamente os editais e os comunicados oficialmente publicados. 
 
13.35. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, em conjunto com a Fundação Altair Coelho de 
Lima e a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Rio Verde. 
 
 

Rio Verde, Estado de Goiás, 08 de julho de 2009. 
 
 
 

   JURACI MARTINS DE OLIVEIRA                        CLARICE LEÃO FERREIRA MARTINS 
                Prefeito Municipal                                                         Presidente da FAS 
 
 
 

                                         JOSÉ CARLOS PIMENTA CABRAL 
                                      Secretário de Planejamento e Administração 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 02/2009 

 
 

JULHO 
 

10/07/09 Publicação do extrato do Edital de Abertura do Concurso no Diário Oficial do Estado 
de Goiás (DOE) e do edital no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 

30/07/09 Início do prazo de inscrições, excetuando-se sábados, domingos e feriados (inclusive 
municipais), das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 (horário oficial de Brasília/DF), 
na Secretaria da Comissão de Concurso 

 
AGOSTO 

 
14/08/09 Encerramento do prazo de inscrições. 
18/08/09 Publicação da relação dos candidatos com as inscrições deferidas no no site 

www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
19 a 26/08/09 Prazo para a retirada do comprovante de inscrição no site 

www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
28/08/09 Publicação das bancas do concurso no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
31/08/09 Publicação dos locais e horários de realização das provas no site 

www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
 

SETEMBRO 
 

06/09/09 PROVA OBJETIVA  (domingo). 
09/09/09 Publicação do gabarito oficial preliminar (antes de eventuais recursos) no site 

www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
10 e 11/09/09 Prazo de recursos contra gabarito oficial preliminar 

15/09/09 Publicação do gabarito oficial e do resultado dos recursos no site 
www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 

16/09/09 Publicação do RESULTADO FINAL no site www.fesurv.br/concursos/prefeitura2009 
 
 
Observação: As datas constantes deste cronograma poderão ser alteradas por decisão da Comissão de Concurso. 
Qualquer alteração será devidamente divulgada para conhecimento dos interessados. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
 
 
À 
Comissão de Concurso 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________________________________, 

candidato (a) inscrito (a) no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Verde, para o cargo de 

______________________, CPF n. __________________________, documento de identificação n. 

__________________________, DECLARO que sou portador de deficiência, nos termos do Decreto Federal n. 

3.298/1999, e solicito a minha participação neste concurso dentro dos critérios assegurados ao Portador de Deficiência, 

conforme determinado no edital. 

 
 
 

Nestes termos, 
Peço deferimento. 

 
 

Rio Verde, Estado de Goiás, ______ de ______________________ de 2009. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
(        ) Necessito de condições especiais para realizar as provas, conforme o especificado a seguir: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

 
 
À Comissão de Concurso 
 
 

Eu, _______________________________________________________________________, candidato (a) 

inscrito (a) no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Verde para o cargo de ________________________, 

CPF n. _______________________, documento de identificação n. ____________________________, solicito 

condições especiais para fazer as provas, conforme o especificado: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nestes termos, 
Peço deferimento. 

 
 

Rio Verde, Estado de Goiás, ______ de ______________________ de 2009. 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 

MODELO DE RECURSO 

 
 
 

 
CAPA DE RECURSO 

 
 
 
 
 
 

À Comissão Organizadora do Concurso Público 
 
 
 
 

Como candidato (a) inscrito (a) no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Verde 
para o cargo de ________________________, CPF n. ______________________, documento de 
identificação n. ______________________, solicito revisão do gabarito oficial preliminar da prova 
objetiva, questão (ões) _________________________, conforme especificações inclusas. 
 
 
 
 

Rio Verde, Estado de Goiás, ______ de ______________________ de 2009. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV - CONTINUAÇÃO 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

RECURSO 
[   ] CONTRA GABARITO OFICIAL PRELIMINAR 

DA PROVA OBJETIVA 
Número da Questão:       _____ 
Gabarito Oficial:             _____ 
Resposta do Candidato:  _____ 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

(Se necessário, use o verso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação: O recurso deverá ser preenchido de forma legível e conter a especificação da questão controvertida e dos 
fundamentos de seu pedido de reconsideração. 
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ANEXO V 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
I – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

1) Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. 

 
2) Conhecimentos Específicos 

Raciocínio Lógico: Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações 
arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. As questões desta prova poderão 
tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. 
Conhecimentos em Informática: MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, 
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de 
objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 
II – ASSISTENTE SOCIAL 
 

1) Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, Ortografia, Acentuação Gráfica, Flexão nominal 
e verbal, Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação, Emprego de tempos e modos verbais, Vozes 
do verbo, Concordância nominal e verbal, Emprego de crase, Pontuação, Classes gramaticais 
variáveis:substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, Verbo, Termos integrantes da oração: objeto direto 
e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 

2) Conhecimentos Específicos: Conceituação e teorização do Serviço Social; Metodologia de Serviço Social:  
procedimento metodológico: diálogo, entrevista, ação e transformação, estudos, diagnósticos, tratamento e 
avaliação, investigação diagnóstica e intervenção planejada; Código de Ética do Profissional em Serviço 
Social; A prática institucionalizada do Serviço Social; Pesquisa em Serviço Social: Instrumentos e técnicas de 
pesquisa e investigação em Serviço Social; Abordagem Familiar: Serviço Social e Família, a Família como 
instituição na sociedade, Modelos familiares; Planejamento em Serviço Social:  Plano Programa e Projeto; 
Técnicas e instrumentos de Serviço Social: Entrevista, reunião, visita domiciliar e documentação. Constituição 
Federal - Título VIII, Seção II (Da Saúde); SUS – Sistema Único de Assistência Social, Leis n. 8.080/90 e 
8.142/90; Lei n. 8.742/93 (Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências); Lei n. 
8.662/93 (Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências); Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n. 8.069/90); Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003); Lei n. 7.853/89 (apoio à pessoa 
portadora de deficiência) e seu Regulamento (Decreto n. 3.298/99);  

 
II – PSICÓLOGO 
 

1) Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, Ortografia, Acentuação Gráfica, Flexão nominal 
e verbal, Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação, Emprego de tempos e modos verbais, Vozes 
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do verbo, Concordância nominal e verbal, Emprego de crase, Pontuação, Classes gramaticais 
variáveis:substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, Verbo, Termos integrantes da oração: objeto direto 
e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 

2) Conhecimentos Específicos: Psicodiagnóstico; Psicoterapia breve; Psicologia da saúde; Psicologia escolar e 
problemas da aprendizagem; Psicopatologia e funções mentais; Psicologia dos grupos; Desenvolvimento 
psicomotor de crianças portadoras de necessidades especiais; Constituição Federal - Título VIII, Seção II (Da 
Saúde); SUS – Sistema Único de Assistência Social, Leis n. 8.080/90 e 8.142/90; Lei n. 8.742/93 (Dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
n. 8.069/90). 

 
 
 
 
 
             
 


